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11.01.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

Yeni haftada vadeli işlemler BIST100 endeksi için hafif satıcılı bir görünüm öngörmektedir. 10 Haftadır 
yükselen endeksin yükselişini 11. Haftaya taşıyıp taşımayacağı merak konusu. Kar realizasyonu ve düzeltme 
hareketi beklenen ve teknik göstergeleri aşırı alım bölgelerinde bulunan borsalarda hafif bir düzeltme ve 
yatay bir görünüm buralarda da toparlanma getirecektir. Devamında ise yükseliş hareketine alan kalması 
daha olası olacaktır. 

Bollinger bandının üst bandında bulunan endeks güne hafif satıcılı, yatay bir başlangıçla girdiği taktirde 
1.534 ve 1.528 seviyelerinde destek bulacaktır. Düşüşün hızlanması halinde aşağıdaki güçlü destek 1.521 
seviyesindedir. Yukarıda ise 1.543 güçlü direnç, devamında 1.551 seviyesi izlenebilir. 
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BİST30:  

 

Endeks Cuma seansını % 0,97 artışla 1.694 puan seviyesinden tamamlamıştır. Günlük direnç seviyesi olarak 
1.700 seviyesinin üzerinde kalınması halinde endeks pozitif görünümünü koruyacaktır. Günlük grafikte kısa 
vadede, üstel hareketli ortalamalar yükseliş trendinin halen devam ettiğini göstermiştir. MACD indikatörü 
ise alım sinyali vererek, endekste alışların devam ettiğini işaret etmiştir. 

Günlük işlem hacmi rakamları, son bir haftadır devam eden yükselişini korumuştur. Cuma seansındaki 
günlük işlem hacmi 24,31 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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